
JOHANNES PORCELLIS 

ZIJN LEVEN, ZIJN WERK 

DOOR 

DR. A. BREDIUS. 

ET is een der ontelbare verdiensten van BODE, dat hij - en 

herhaaldelijk - gewezen heeft op de belangrijke rol die 

JOHANNES PORCELLIS vervuld heeft in onze 17*? eeuwsche 

schilderschool. Hij toch is als zee-schilder in hooge mate 

baanbreker, wegwijzer geweest. Toen RUISDAEL nog een 

klein kind, WILLEM VAN DE VELDE de Jonge nog niet 

geboren was, overleed deze kunstenaar reeds, na meester- 
1 , , ,...- , . , I ,... , 

werken geschilderd te hebben, die soms bijna het werk van die groote meesters 

eener latere generatie evenaren. % 
, 

Het is mijne bedoeling hier een en ander omtrent zijn leven mede te deelen, 
dat ik in de archieven van Leiden, Den Haag en Amsterdam vond, en daarna 

een korte beschouwing over zijn werk te geven. 

Z IJ N L E V E N. 

Reeds in 1628 zong AMPZING de Haarlemsche schilders herdenkend: 

,,So sy PORCELLIS mee ter deser plaetz gedacht, 

,De grootste konstenaer in schepen recht geacht." 

1) Niet voor niets noemt S. VAN HOOGSTRATEN hem (in 1678) ,dien grooten RAPHEL in't zeeschilderen !" 
, . ..........'9 . - 
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Toch was hij geen Haarlemmer en heeft maar zeer korten tijd te Haarlem 

gewoond. 
Men vermeent, dat hij omstreeks 1597 te Gent geboren is. Volgens 

HOUBRAKEN was hij leerling van VkOO?-z te Haarlem. Wat zeker is, 3 Juli 1615 
woonde hij reeds te Antwerpen, en was er als volleerd schilder werkzaam. 

Denkelijk is zijn geboortejaar dus nog iets vroeger te stellen. VAN DEN BRANDEN 
vertelt ons, dat PORCELLIS in dat jaar zich verbond tegenover een kuiper om 

40 paneelen te beschilderen "met diversche schepen ende wateren, wel ende 

"behoorlyck naar syn beste wetenschap ende conste." De kuiper heeft de paneelen 

geleverd, zal hem de noodige verwen bezorgen, f 32.- voorschieten en hem 

bovendien alle weken 5 gulden betalen! Hij zou daarvoor 2 paneelen 's weeks 

afleveren. De schilderijen moesten uit de hand op de Vrijdagsche markt verkocht 

worden, en de winst gelijk onder beide partijen verdeeld worden. Een leerling, 
HANS BOGAERT, zou den schilder, gedurende de 20 weken dat het werk zou 

duren, "hulp ende bystant in het schilderen" verleenen. ') 
In September 1617 werd PORCELLIS vrijschilder in het Antwerpsche 

St. Lucas Gilde. Hij schijnt te Antwerpen in relaties getreden te ,zijn met eene 

"DIERICXKEN KERSTIAENSEN" die hem een zoon buiten echt schonk, 28 Juli 1620 

ook JAN PORCELLIS gedoopt. Zijne eerste vrouw had JACOMINA JANSDR, geheeten. 
Toen hij 30 -Augustus 1622 te Haarlem wettig in den echt trad met JANNEKEN 

FLESSIERS, van Antwerpen, noemde hij zich weduwnaar, geboortig uit Gent. 

Wij zien hem dus reeds twee jaren later te Haarlem wonende. Heel lang 
heeft dit niet geduurd; de schilder trok zeker veel met zijn eigen schuitje rond 

om studies te maken en was niet zeer hokvast.' 

2 October 1624 compareert Sr. JOHANNES PORCELLIS, Mr. Schilder woo?zende 

binnen deser Stede (Amsterdam) en machtigt iemand om zijne zaken waar te 

nemen.2) Maar ook dit verblijf zou niet van langen duur zijn. Een korte aan- 

teekening van mijn vriend DE ROEVER leert ons, dat 22 April 1626,,ten versoecke 

,,van JOHANNES PARACELSIS (lees PORCELLIS) op de Rozengracht verkocht worden 

teekeningen van Schepen 

teekeningen (zonder meer) 

enkele prenten 
2 gesneden coperen platen." 

HENDRIK AERTZ, knecht van PARACELSIS koopt iets.3) 

Die HENDRICK AERTSZ is niemand anders dan HENDRICK VAN D'ANTHONISSEN 

1) V. D. BRANDEN, de Antwerpsche Schilderschool. _ 
2) Prot. Not. F. VAN BANCHEM, Amsterdam. · 

3) Erfh. Weeskamer. Amsterdam. 
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die Dec. 1630 door het huwelijk met JUDITH FLESSIERS zwager van PORCELLIS 

zou worden. Over die schildersfamilie FLESSIERS hoop ik zoo straks meer mede 

te deelen. 

Dus reeds 1626 verliet PORCELLIS de Amstelstad, denkelijk om zich te 

Soeterwoude te vestigen. In het cohier van het Haerdstedegelt van den Haag, 
over het jaar 1627 vind ik wel : "Wagestraet, Oostsijde, 3e huys: PERCELIS 

,,schilder, huyrder HENDRICK RENSEVELT. 4 haertsteden." 

Men moet hieruit echter opmaken, dat hij dat huis slechts bezat, en ver- 

huurd had. 28 Juli 1627 vinden wij zijne handteekening ,,JOANNIS PORCELLIS" 

in de boeken der Haagsche Weeskamer. Eenige dagen te voren hadden JUDITH 

FLESSIERS, voordochter van wijlen Mr. BALTHASAR FLESSIERS, geprocreeert bij 
GEERTRUYTGE CANTERS, GEERTRUYT FLESSIERS, WILLEM en CLAES FLESSIERS 

(NB. beiden ook schildersl) voogden over de verdere onmondige kinderen van 

BALTH. FLESSIERS - gecedeert en verkocht aan Mr. JOHANNES PORCELLIS, man 

en voogd van JOHANNA FLESSIERS, ook dochter van Mr. BALTHASAR FLESSIERS, 
een huis en erve in het Zuideinde van den Haag voor f 4000.- 

Denkelijk woonde PORCELLIS reeds kort na 1626 te Soeterwoude. 

Drie jaren later vinden wij hem daar ten minste reeds als gezeten burger. 

7 October 1629. Comp. Monsr. JOHANNES PORCELLIS, residerende aen den 

Hogen Rijndijc in den Ambachte van Soeterwoude, dewelcke verclaerde dat zijne 

gelegentheyt en oeffening niet wel toe en laten dat hij sich bemoeye met de 

waerneming en administratie van zijne goederen, waarom hij zijne huysvrouwe 

JOHANNA FLESSIERS machtigt zijne zaken waar te nemen, o. a, ook de gelden 
te ontvangen "o?ader alle andre mede van schilderijen"; ook de huishuur van 't 

huis te 's-Gravenhage in het Zuideinde, gebruikt bij Juffr. DE PAES, en het huis 

te Leiden op het St. Pieterskerkhof, naest de huysinge van Monsr. HENRI STOC 

en zijn derde huis op de Hooge Morsch buiten Leiden, nu ledig staande; van 

zijne twee uiterdijken, gelegen aan den Hoogen Rijndijk, tegenover Leyderdorp, enz. 

Getuigen zijn CLAES JANSZ. VAN TOLL en HENRIC AERTSZ, Schilde. 

Zij teekenen: 

1) Prot. Not. J. ANGILLIS, Leiden. 
- 10* 
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Reeds had de schilder 8 Maart van dat jaar (1629) zijne huisvrouw ge- 

machtigd "omme te vercoopen ende te gelde te maecken sijne jachtschuyt met 

"alle den toebehooren van dien, leggende tot Amsteldam. 1) 

19 December i63 I maakt het echtpaar hun testament. De schilder ligt 

,,sieckelyck te bedde." De echtgenoote "Juffrouw" JOHANNA FLESSIERS zal de 

eenige erfgename zijn, maar daarvoor na des schilders overlijden uitkeeren "aen 

"zijne kinderen, gewonnen bij zar JACOMINA JANSDR., die zijne eerste huysvrouw 

,,was f i 200,- te verdeelen in gelijcke portien, te voldoen binnen 6 weecken 

"naer syn overlyden." Zijn zoon JULIUS PORCEL zal boven "zijne portie in de 

als prelegaat ontvangen alle de schilderconst en wercken, die ten tijde 

"van syn testateurs overlyden in synen boedel sullen bevonden worden, te weten 

,,die met zijn testateurs eygene handen sullen wesen gedaen en met syn naem 

"geteyckent sonder andere meer." 

Get. JOANNIS PORCELLIS. 

JANNEKEN FLESSIERS. 

16 Maart 1629 werd JOHANNES PORCELLIS door de Haagsche Weeskamer 

gemachtigd (als voogd) 20 £ vlaems te betalen voor twee jaren leergeld aan 

ISAACQ PIETERSZ, den bekenden schilder te Amsterdam, die zijn zwager BENJAMIN 

FLESSIERS in de schilderconste zou onderwijzen. Van dezen BENJAMIN FLESSIERS 

is mij verder niets bekend. 

Maar keeren wij terug tot PORCELLIS. Hij zou van zijne ziekte niet her- 

stellen. In eene Acte voor Not. ADR. PAEDTS te Leiden verleden Iezen wij : 

,,Alsoo za: JOHAN PORCEL (PORCELLIS), schilder, volgens de testamentaire 

"dispositie .... 19 Dec. 1631.... gepasseert, en opte1t 29m January Ano i 632 

"metterdoot bevesticht heeft, de voorn. Juffrouw JOHANNA FLESSIERS tot zijne 

,,algeheele erfgename gemaakt heeft...... " 
[maar deze nog in gebreke gebleven 

was, de conditieen na te komen in dat Testament vervat] werd door de personen, 

die een legaat moesten hebben daartoe 24 Maart 1632 aangemaand ten haren 

huize aan den hoogen Rijndijk te Soeterwoude. Zij was niet te huls, maar haar 

zwager HENDRICK VAN D'ANTHONISZ, schilder, en hare zuster JUDITH FLESSIERS 

zonden de boodschap overbrengen. Vervolgens beloofde de weduwe van JOHANNES 

PORCELLIS het testament stipt ten uitvoer te zullen brengen. 

Hier volgen nog eenige archivalische kleinigheden. 17 Aug. 1632 verklaart 

iemand ten behoeve van PORCELLIS' weduwe, dat zij onlangs had voorgesteld 

met haren schoonzoon ANTHONY VAN DELDEN af te rekenen in de herberg ,de 

) Prot. Not. C. D. VAN GROTELANDE, Leiden. 
' 

2) Prot. Not. J. ANGILLIS, Leiden. 
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blaeuwe Clock" van wegen de erfenis van za: JOHANNES PORCELLIS. Maar 

VAN DELDEN had dit afgeslagen. 1). 
10 Aug. 1632 verklaart een kleeremaker ten behoeve van de Wede. 

PORCELLIS "dat in den jare 1629 ten huize van hem is gecomen ANTHONIT 

,,VAN DELDEN, schoonzoon van JOHANNES PORCELLIS met een pak ,,/aeckC11se 

,,filjemorte cleederen" om die voor hem te verbergen. Dit pak hoorde PORCELLlS 

toe, maar hij had ze meegenomen, omdat hij niet van zijn schoonvader had 

gekregen de hem eerst beloofde uitzet-kleederen. 

Groote ruzie hierover enz. ') 

4 Juni 1632 had ANNA PORCELLIS f 400.- van haar stiefmoeder, JOHANNA 

FLESSIERS, ontvangen. Men moet daaruit opmaken, dat er drie kinderen waren, 

waarvan er een, de schilder JULIUS PORCELLIS, nog 1644 te Rotterdam woonde . 2) 
De f 400.- JULIUS PORCELLIS toekomende, werden 18 Nov. 1634 uit 

de Weeskamer te Leiden gelicht door ANTHONY VAN DELDEN, die bij Acte 

belooft, hem daarvan rente tegen de penning zestien te betalen. 3) 

Nog liggen voor mij eenige aanteekeningen over een tweede huwelijk, dat 

de Wede PORCELLIS bijna reeds zeer kort na het overlijden van den schilder 

gesloten had. 

31 I Dec. 1632 verklaart de schilder HENDRICK VAN D'ANTHONISSEN, oud 

omtrent 27 jaren, wonende binnen Leiden, dat hij er bij was in de herberg 

"de Swaen" toen Monsieur FRANCHOYS DU BAN, Doctor in de h. Theologie, 
aan de Wed. PORCELLIS een huwelijksaanzoek had gedaan en trouwbeloften had 

gegeven, "roepende daerover aen den Naem des DUDLEY ROSSETTER, 

Mr. luytslager en DU BAN hadden die b§eenkomst georganiseerd en anderen 

hadden gepoogd JANNEKEN FLESSIERS tot dit huwelijk over te halen. Men had 

reeds tegen 16 December den predikant van Leiderdorp ontboden, bijna waren 

de geboden reeds gegaan, toen DU BAN van plan veranderd scheen, en de zaak 

ongedaan wilde maken. Later wilde hij w6er wel - tot hij I Sept. 1633 een 

verklaring teekende, waarbij hij juffr. JOHANNA FLESSIERS, Wede. van Mr. 

JOHAN PORCELLIS toestond "te mogen trouwen met die het haer gelieven sall." 

Nu nog iets over de schildersfamilie FLESSIERS. (Aan HENDRIK VAN 

D' ANTHONISSEN denk ik later een bijzonder opstel te wijden.) 

( Wordl vervolgd.) 

Prot. Not. C. I). VAN GROTFILANDE, Leiden. 
2) » n J. ANGILLIS, Leiden. 
3) » » 11 » » 
4) » C. D. VAN GROTELANDE, Leiden. 
5) r 11 C. C. VfoOY? Leiden. 


